
��రత�ేశప� స��్వనన్త ��య్య�ా� నమ� 

�ి�ల్ అ�ిప్ల�ట్ �య్��స్ ��కష్న్ 

�ి�ల్ అ�ీప్ల� నంబర� 7461/2009 

స��్వప�్ల �ామయయ్ (మృత�డ�), 

�ారసుల� మ��య� ఇతర�ల�, 

                                                                                         - అ�ీప్ల���ర�ల� 

                 మ��య� 

�ల�్ల  కల�క్టర�, �త�త్ ర�, 

మ��య� ఇతర�ల�, 

- ప్ర��ాదుల� 

                                                     �ర�ప్: 

ఆర్.��నుమ�, జ�. 

  
1. 22-02-2006 ��డ� ఆంధ్రప�ేశ్ �����ర�్ట  ��ట్ �ిట�షన్ ��ం. 1495/2004 ల�, అ�ీప్ల� 

��ర�లక� �ల�్ల  కల�క్టర� ���త��ా�� పట�్ట  జ��� �ేయ�టక� �రస్క��సూత్  ఇ�్చన �ిం��ల్ జ��జ్  

ఆర్డర�ను, �ి�రపర�సూత్ , ���జన్ బ�ం� ఇ�్చన ఆర్డర���ౖ ప్రసుత్ త అ�ీప్ల� ��ల�వ��న��. 
 

2. �ా�� ప���్వక�ల�, 13.12.1940 ల�, �� ���ాం� మఠం నుం�� ట�. ��.��ం. 464 గల 6.00 

ఎక�ాల ��ీత్ ర్ణం గల ��ట్ట  భ���� �ాశ్వత పట�్ట ను �� ం��య���న్ర�, మ��య� అపప్ట� నుం�� 

�ా�� ఆ��నంల��� వ�నన్ద�, అ�ీప్ల� ��ర�ల ��సు, స��్వ నం.234 నంద� ఇ��మ� నం.464 

ల�బ��న 6.00 ఎక�ాల ��ీత్ ర్ణం గల భ���� 29.09.1980 ����ఖు గల ���త��ా�� పట�్ట ను 

�� ం����మ� అ�ీప్ల� ��ర�ల ��సు అ�ే�ధం�ా, అ�ీప్ల� ��ర�ల� 14.12.1980 ల� ఇ��మ� 

��ం.464, స��్వ నం.234 సంబం��ం� 5.00 ఎక�ాల ��ీత్ ర్ణం గల ����క పట�్ట ను 

�� ం��య���న్ర�. అ�ీప్ల� ��ర�ల� �� స��్వప�్ల �ామయయ్, 29.09.1980 ��ట� ��ప�య్ట� 

���ిల�ద్ ర� ఉతత్ర�్వల� ��్వ�ా �� ం��న పట�్ట ను, ����నూయ్ల� ఎంట�్రల� ���ి, ఆచరణల��� ��ట�్ట టక� 

�ర�ప�, ర�రల్, ���ల�ధ్ ర�క� ఉతత్ర�్వల� ��ర�త� ��ట్ ��ం. 2759/1980, �����ర�్ట ల� 

���ి��ర�. ఇట�్ట  ��ట్ �ిట�షన్ ను �����ర�్ట , 19.03.1980 ��ట� ఆర్డర�ల�, అ���ార�లను, 

సంబం��త ���ార�్డ ల వలన సంతృప�ల�ౖనత్ , ��డల, అట�్ట  పట�్ట  అసల�ౖన�� �ా�� ప����ం�, 

అసల�ౖన�ై�ే ���� ఆచరణల� ��ట�్ట ల�, ఉతత్ ర�్వల� ఇవ్వబ��న�. 
 

3: 20.06.1990 �ే�� గల ఆర్.ఒ.�ి.�ి.213/89 ��్వ�ా, �ర�ప�, ర�రల్, మండల ����నూయ్ 

ఆ�ీసర�, అ�ీప్ల���ర�డ�  స��్వప�్ల  �ామయయ్క� ���త� �ా�� పట�్ట  జ��� �ేసూత్  ఇ�్చన ఆర్డర�ను 
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ఆచరణ ��ట�్ట , �షయంల� �వరణ ��ర�త� �ల�్ల  కల�క్టర�ను, అ������ర�. �ల�్ల  కల�క్టర� 

ఆచరణక� అనుమ� ఇవ్వల�దు. ��ౖ�ా, 14.03.1991 ��ట� ఆంధ్రజ�య్�, �ెల�గ� ��నప�్రకల� 

ఆర్.ఒ.�ి.��ం.�9.00701/1980, 12.03.1991 �ే�� గల ప్రకటన ��్వ�ా, �త�త్ ర� �ల�్ల , 

చంద్ర����ల�, �� ��క్ �ాసుమయయ్ �ార�, ఇ��మ� �ెప�య్ట� ���ిల�ద్ ర��ా, 1980వ సం.ల� జ��� 

�ే�ిన ���త� �ా�� పట�్ట ల�, మ��య� తదుప�� �క�య ప��్ర ల� �ెల్ల ��రవ� ప్రకట�ం���ర�. 
 

4: ���త� �ా�� పట�్ట  ఆచరణక�, �ల�్ల  కల�క్టర� అనుమ� ఇవ్వనందున, అ�ీప్ల� ��ర�డ� ��ట్ 

�ిట�షన్ ��ం. 29664 & 29665/1995 ���ి��ర�, అందుల� గత ��ట్ ��ం. 2759/1990 

సమ��ప్ం�న అంశమ�ల�� ����� ��యటం జ����న��. �ల�్ల  కల�క్టర�క�, ���రణ జ���ి, 

అ�ీప్ల���ర�నక� అవ�ాశం ఇసూత్ , స�����న ఆర్డర� ఇవ్వవ�స్ం���ా, 28.11.2001ల� ��ట్ 

�ిట�ష��్ల  ఉతత్ ర�్వల� ఇవ్వడం జ����న��. అ�ీప్ల� ��ర���� అవ�ాశం ఇ�్చ, ���రణ �ర్వ��ం� 

�ల�్ల  కల�క్టర� జనవ�� 2003ల� ఆర్డర� ఇసూత్ , 03.09.1984ల� ఇ�్చన ప్రకటన ప్ర�ారం, ��కష్ను 

2 – A �� ల�బ�� ఇట�్ట  భ�� ‘��దద్ �ెర�వ� ట�ంక్’�ా వ��గ్కరణ �ేయ�బడ�ట వలన, అ�ీప్ల� 

��ర�డ� పట�్ట  జ�����రక� �ే�ిన దరఖ�సుత్  �రస్క��ంచబ��న�� మ��య� స��్వప�్ల  �ామయయ్క�, 

�ెప�య్ట� ���ిల�ద్ ర� ఇ�్చన పట�్ట ల� క�ప్త���నవ�, ఆర్డర� ఇవ్వడ���న��. 
 

5: �ల�్ల  కల�క్టర� ఆర్డర�ను స�ాల� �ేసూత్ , అ�ీప్ల���ర�ల� ���ిన ��ట్ ��ం. 5807/2003ను, 

�ిం��ల్ జ��జ్ ��ట�్ట  ��సూత్ , �ల�్ల  కల�క్టర�, పట�్ట  స్వ��వం గ���ం�, ���ార�్డ �ే�ిన �షయమ�ల� అ� 

న��� పట�్ట ల� ��ాధ్ ��ం�న��. ఖ�్చత���న ఆ���ాలను గ���త్ం�న���ా, ��ల్ల ��ం���ర�. �ిం��ల్ 

జ��జ్ , ����� ��న�ా��ంప��ా, ఇ��మ� రదుద్  ఏక�్ట , ��కష్ను 2 – A �� ల�బ��, అంద� �������� 

ల�బ�� ట�ంక్ బ�డ్ భ�మ�ల� అ� ప్రభ���్వ��� �ెందును. ప�ా��నమ��ా�, �ా్వ��నమ��ా� 

�ేయ�ాదు, అ� ��ల్ల ��ం���ర�. అ�ీప్ల�ల� ���జను బ�ం�, ��రవ �ిం��ల్ జ��జ్  ఆర్డర�ను 

��ాధ్ ��ంచుచూ, ‘��దద్ �ెర�వ� ట�ంక్’�ా వ��గ్క��ంచబ��న భ�మ�ల�, ��కష్ను 2 – A, ఇ��మ� రదుద్  

ఏక�్ట క� ల�బ��, అందునన్ ���ధమ� దృ�ా్ట �, �ాట�� బదల��ంచుటక�డదు. ��న�ా��ంప��ా, 

���జన్ బ�ం�, ఇ��మ� రదుద్  ఏక�్ట క� ల�బ��, 03.09.1984ల� ఇ�్చన ప్రకటనను అ�ీప్ల� 

��ర�డ� స�ాల� �ేయల�దు, కల�క్టర� ఇ�్చన ఆర్డర�ల�, 03.09.84 ���ట్ ప్రకటనల� ��� 

��ం.20 ల� నమ��ైన ఎంట�్ర గ���్చ ప్ర�ేయ్క సూచన �ేసూత్ , ఆ స��్వనం.234 ల�� భ�మ�ల� ��దద్  

�ెర�వ� ట�ంక�, �ె�ిప్నపప్ట���, అట�వంట� ���ట్ ప్రకటనను స�ాల� �ేయక�ం��, కల�క్టర� 

ఆర్డర�ను రదుద్  �ేయమ� ��ర�ాదు. 
 

6: అ�ీప్ల���ర�� �ీ�యర్ అడ్వ��ట� �� ఎస్. గ�ర�కృష్ణ , తన �ాదన� ���ిసూత్ , 

29.09.1980 మ��య� 04.12.1980 ��ట� ఆర్డర�లల�, అ�ీప్ల� ��ర���� అనుమ�ం�న ���త� 

�ా�� పట�్ట  ఉతత్ ర�్వలను, ఏక�్ట , ��కష్న్ 3(4) ల�బ��, చట్ట����య్, ప్రభ�త్వం�ా�, ఏ ఇతర�ల��ా� 
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స�ాల��ేయల�దు కనుక, అట�్ట  ఆర్డర�ల� అం�మ �ర�ప్ల�న� �ా��ం���ర�, మ��య�, 

���త��ా�� పట�్ట క� ఉతత్ ర�్వల� ఇసూత్ , ఇ��మ� ���ల�ద్ ర� ఇ�్చన ఆర్డర� �షయంల�, 

ప్ర��ాదుల� �ర�దధ్���న ��ౖఖ�� అవలం�ం��ర�. �����ర�్ట  ఆర్డర� ����య్, ద�ాయ్ప� త్

��న�ా��ంచుటల�, ��సుక� సంబం��ం�న ���ార�్డ లను ప����ంచల�ద�, అట�్ట  �ల�్ల  కల�క్టర� 

ఆర్డర�ను రదుద్ �ేయక�ం��, �����ర�్ట  �� ర�ాట� �ే�ింద�, �ా��ం��ర�. 
 

7: ప్రభ�త్వ వ��ల� తమ �ాదన ���ిసూత్ , 03.09.1984 ��ట�, �త�త్ ర�, �ల�్ల  ���ట్ నందు 

స��్వ నం.234ల� వ�నన్ 113.67 ½ ఎక�ాల భ��� ‘��దద్�ెర�వ� ట�ంక్’ �� రంబ� క��ా వ��గ్కరణ 

�ేయ�ట జ����నద�య�, మ��య� అట�్ట  ���ట్ ప్రకటనక� మ�ందు వ�నన్ ఎట�వంట� 

పట�్ట ల��ా�, ఎట�వంట� భ���� �ాను ఎవ�� దగగ్ర వ���న్, అ� ల�నట�్టన� మ��య� �ెల్ల  

��రవ�, �ె�ిప్��ర�. ఆ���ాలను ప��గణ�సూత్ , �ల�్ల  కల�క్టర�, అట�్ట  భ�� ‘ట�ంక్’ �� రంబ� క�’�ా 

వ��గ్కరణ �ేయబ��న దనన్, �ా�� ఆర్డర� స�����న�ేన�య�, అ�ీప్ల� ��ర�డ� ఆ భ����ౖ 

హక�్క��ర�ాద�య�, ��ౖ�ా �ార� 03.09.1984 ��ట� ���ట్ ప్రకటనను, స�ాల� �ేయల�దు. 
 

8: �త�త్ ర� �ల�్ల , �ర�ప� ర�రల్ మండల���� �ెం��న �ర���నూర� �ామం ���నర్ ఇ��మ��  

�ామం ఐనందున� , ఇ�� ఆంధ్రప్ర�ేశ్ ఇ��మ� (ఎబ� �షన్ & కన్వరష్న్ ఇన్ ట� ���త��ా��) ఏక�్ట , 

1956 (ఇ��మ� ఎబ� �షన్ ఏక�్ట ) ల�బ�� వ�ంట�ం��. ఇట�్ట  �ామంల��      స��్వ నం� . 234 ల� 

గల �తత్ం భ�� ‘��దద్�ెర�వ� ట�ంక్’ �� రంబ� క��ా వ��గ్క��ంచబ��న��. అ�న్ �ామ��క 

ప్రభ�త్వ �� రంబ� క� భ�మ�ల� ఇ��ఎబ� �షన్ చట్టం, ��కష్న్ 2 – A�� �ే�� వ�ంట��. ఈ 

భ�మ�ల�, చట�్ట ��� ల�బ��, ఎట�్ట  వయ్క�త్ లక� �ా� ���త� �ా�� పట�్ట ల� ఇచు్చటక� 

లభయ్మ��ాల�వ�. ఇ�� ఇ��మ� �ామం ఐనందున� , కల�క్టర� ఆ�ీసునంద� అపప్ట� ఇ��మ� 

�ెప�య్ట� ���ల�ద్ ర�, �త�త్ ర�, �తత్ం 113-67 ½ ఎక�ాల భ��� ఇ��మ� రదుద్  చట్టం ��కష్ను 

3 – ఎ ���ంద, ��� 20 ల�, 03.09.1984 ��ట� �ల�్ల  ���ట్ ల�  ‘ట�ంక్’ �� రంబ� క�’ �ా 

ప్రకట�ంచుట జ����న��. ఇ��మ� ���ల�ద్ ర� సదు�ేద్శం����, ��ౖన �ె�ిప్న �షయం గ���త్ంచక, 

�� ర�ాట�న, స��్వ నం.234 ల�� 54.00 ఎక�ాల భ���, �త�త్ ర� �ల�్ల  ���ట్, 

03.09.1984 ��డ� ��� 19ల� ‘ఇ��మ� ��ట్ట ’ �ా �ెప�ప్ట జ����ం��, �ా� అ�� �ెల్ల దు. 
 

9: ఇంతక� మ�ందు గ���త్ం�నట�్ల �ా, 29.09.1980 మ��య� 14.12.1980 ��ట� ఉతత్ ర�్వల� 

ఆ��రం�ా, ���త� �ా�� పట�్ట  జ��� గ���ం�, అ�ీప్ల� ��ర�డ� ��ర�చు��న్డ�. 20.06.1990ల�, 

ఆర్.ఒ.�ి.��ం.213/89 గల ఉతత్ర�్వ ��్వ�ా, మండల ����నూయ్ ఆ�ీసర� �వరణ ��ర�ా, �ల�్ల  

కల�క్టర�, 14.03.1991 ల� ఆర్.ఒ.�ి.��ం.B.00701/1990 ��్వ�ా, 12.03.1991 ఆంధ్రజ�య్� 

��న ప�్రక ప్రకటన ��్వ�ా, �త�త్ ర� �ల�్ల , చంద్ర����, ఇ��మ� �ెప�య్ట� ���ల�ద్ ర��ా �� ��క్ 

�ాసుమయయ్ �ార� వ�ండ�ా జ��� �ే�ిన ���త� �ా�� పట�్ట ల� �ెల్ల వ�య�, క�య ద�ాత్ ���ల� 
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క�డ �ెల్ల వ�య�, ప్రకట�ం���ర�. అపప్ట� �ల�్ల  కల�క్టర� �త�త్ ర�, 28.07.1994 ��ట� 

ఆర్.ఒ.�ి.ఇ2/201/1990, 23.08.1994 ఆంధ్రజ�య్� �ెల�గ� ��న ప�్ర�ా ప్రకటన ��్వ�ా 

అపప్ట� ఇ��మ� �ెప�య్ట� ���ల�ద్ ర� �� ��క్ �న �ాసుమయయ్ అక�మ పట�్ట ల� జ��� 

�ే�ి��ర�య� అ� �సప���త���న�, �ెల్ల వ�, ప్రకట�ం���ర�. 23.08.1984 ��ట� ప�్ర�ా 

ప్రకటనల�, 29.09.1980 ��ట� ఐ.ఇ.��ం.303/77 �� ఇవ్వబ��నట�్ల �ా �ెపప్బ��, ఈ 

��సుల�అ�ీప్ల���ర�ల� ఆ��ర పడ�త���న్��, అట�్ట  ���� అ�ీప్ల� ��ర�డ� స��్వప�్ల 

�ామయయ్��ర��� 23.08.1984 ��ట� ��పర� ప్రకటనల� �ీ��యల్ ��ంబర� 1 (ఒకట��ా) �ా 

చూపబ��న��. 
 

10: ఇక్కడ గ���త్ంచవ�స్న �షయం ఏమన�ా ఏ ��క�య్��ంట� ఆ��రం�ా భ�� �ద హక�్క 

��ర�చు��న్�ో , అట�్ట�� 31.12.1940ల� �� �� �ాం�, మఠం, �ర�ప� �ార� ఇ�్చనట�్ల  

�ెపప్బడ�త�నన్ ����దు ప్ర��ాదుల �ాదన ప్ర�ారం �ర�ప� �� �� �ాం�, మఠం �ా���� 

అట�వంట� భ����ౖ ����దు �ా�, �ాశ్వత పట�్ట ను �ా� ఇ�ే్చ హక�్క ల��� ల�దు. ��ల� 

��సులల�, గమ�ం�న�� ఏమంట�, �� �ాం�, మఠం �ార�, అట�్ట  ����దు �ా�, �ాశ్వత పట�్ట ల� 

�ా� ఎనన్డూ ఇవ్వల�దు. అ� ప�ట�్ట ంచబ��నవ� ల��� క�ప్తమ�ల� మ��య� అ�ీప్ల� 

��ర�ల� ఆ��రపడ�త�నన్�ాశ్వత పట�్ట  �ెల్లదు, ఆ��రపడ దగగ్ ��క�య్��ంట� �ాదు. 
 

11: ��క�య్��ంట�్ల  ప����ం�న �దట, �ెప�య్ట� ���ల�ద్ ర� ���� ర�్ట ను బట�్ట , అ�ీప్ల���ర�డ� 

స��్వ నం. 234 ల�� భ����ౖ, క�ప్త ప��్ర ల� ఆ��రం�ా, భ����ౖ హక�్క ��ర�చునన్ట�్ల �ా, 

అ� ఇ��మ� �ెప�య్ట� ���ల�ద్ ర�, చంద్ర����, అ���ార ���ార�్డ ల�, ల�వ� �ల�్ల  కల�క్టర� 

��ాధ్ ��ం���ర�. 03.09.1984 ��ట� అ���ా���� �ల�్ల  ���ట్ ��ం. 9, ప్రకట�ం�నట�్ల �ా, 

�ర���నూర� �ామంల�� స��్వ నం� .234 ల�� �తత్ం 113.67 ½ ఎక�ాల �తత్ం భ���, 

ఇ��మ� ఎబ� �షన్ ఏక�్ట , ��కష్న్ 2- A ల�బ��, “��దద్ �ెర�్వ ట�ంక�” �ా వ��గ్క��ంచబ��నద� �ల�్ల  

కల�క్టర� స���ా�� �ెప�ప్ట జ����ం��. �ల�్ల  కల�క్టర� స�����నట�్ల �ా �ె�ిప్నట�్ల , స��్వ నంబర� 

234ల� గల �తత్ ం ��ీత్ ర్ణం భ��� ‘ట�ంక�’భ���ా వ��గ్కరణ జ����న సంధరభ్ంల� ఇ��మ� 

రదుద్  చట్టం ల�బ�� ���త��ా�� పట�్ట  మం�ర�క� ఎట�్ట  భ�� లభయ్తల� ల�వ� మ��య� ���త� �ా�� 

పట�్ట  ఇ�ే్చ ప్ర��న్ ల�దు. అట�్ట  భ�� ��దద్  �ెర�వ� ట�ంక��ా వ��గ్క��ంచబడ�టవలన అ�� 

ప్రభ���్వ��� �ెందుత�ంద�, �ిం��ల్ జ��జ్  మ��య� ���జన్ బ�ం�, తమ ��య్య���న �ర�ప్ 

��్వ�ా, ఇ��మ� రదుద్  ఏక�్ట  ��కష్న్ 2- A �� ల�బ��, ���ధం వలన, ���త� �ా�� పట�్ట ల� జ��� �ే�� 

ప్ర��న్తలఎతత్దు. అ� �ెపప్టం జ����ం��. 

12: అ�ీప్ల� ��ర�ల తరప�న, 03.09.1984 ��ట� ���ట్ ప్రకటనల� ��� నంబర� 9ల�, �ారమ్ 

II సబ్ ��కష్న్ (3), ఇ��మ� రదుద్  చట్టం ల�బ�� స��్వ నంబర� 234 నంద�, 54.00 ఎక�ాల 
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భ�� ‘��ట్ట ’�ా వ��గ్క��ం�న �షయం��ౖ, ఎక�్కవ�ా ఆ��రపడటం జ����ం��. చట్టంల�� 

�బంధనల ప్ర�ారం, ఇ��ం �ెప�య్ట� ���ల�ద్ ర�, ఇ��మ� భ�మ�లను మ�త్రం    �ారం I ��ట�సు 

ఇ�్చ, �ారం II ��్వ�ా, అట�్ట  భ�మ�ల� ఒక సంస�  ఆ��నంల� వ�నన్�� ల���� �ర్ణ�ం���. 

ప్ర��ా��-ప్రభ�త్వం ప్ర�ారం, ఇ��మ� �ెప�య్ట� ���ల�ద్ ర�, ఆంధ్రప్ర�ేశ్, ఇ��మ� (రదుద్  మ��య� 

���త��ా�� మ�ర�ప్) చట్టం 1956 ల� ���ం�న ప�ధ్�� అనుస��ంచల�దు. స�ాస���ా, �ల�్ల  ���ట్ 

19వ ���ల�, స��్వ నంబర� 234ల�� 54.00 ఎక�ాల భ��� ‘ఇ��ం ��ట్ట ’�ా ప్రకట�ంచుట, 

చట్ట  వయ్���కమ�, మ��య� �ెల్ల దు. �త�త్ ర� �ల�్ల  ���ట�్ల  ఇవ్వబ��న ��వలం ప్రకటన 

సమ�జభ�మ�ల��ౖ, అట�వంట� �ెల్ల � ప్రకటనల� ఆ��రం�ా, ఎవ్వర� హక�్క��ర�ాదు. 
 

13: �ల�్ల  కల�క్టర�, 03.09.1984 ��ట� ���ట్ ప్రకటనను సూ�సూత్ , అట�్ట  ప్రకటన ప్ర�ారం స��్వ 

నంబర�. 234ల�� 113.67 ½ ఎక�ాల భ�� ‘��దద్ �ెర�వ� ట�ంక�’�ా ప్రకట�ంచుట వలన, 

ఎట�వంట� ��ీత్ ర్ణతల భ�� ���త� �ా�� పట�్ట  ఇచు్చటక� అందుబ�ట�ల� ల�వ�. �����ర�్ట  

గ���త్ం�నట�్ల �ా, 03.09.1984 ���ట్ ప్రకటనను, �ల�్ల  కల�క్టర� తన ఆర్డర�ల� ����్కనన్పప్ట���, 

అ�ీప్ల� ��ర�డ� �ెపప్బ��న ���ట్ ప్రకటనను స�ాల� �ేయల�దు. ���జన్ బ�ం�, 

22.02.2006 ��ట� �ర�ప్ల� స��్వ నంబర� 234 ల�� భ��� ‘��దద్ �ెర�వ� ట�ంక�’ �� రంబ� క�’ 

�ా ���ట్ ప్రకటనల� ��� ��ంబర� 20 ల� వ�నన్ అ� మ�ఖయ్���న అం�ా�న్ �����ట�్టన ��ౖనం��ౖ, 

అ�ీప్ల���ర�� ప్రవరత్న��ౖ ��ాత్ రం�ా ప్ర�ాత్ �ం���ర�. �ా��య్���ాల ఆ��రం�ా, �����ర�్ట , �ల�్ల  

కల�క్టర� ఉతత్ ర�్వల� రదుద్ క� �రస్క��సూత్ , ఇ�్చన �ర్ణయం సక�మ���న�ే స�ాల� �ేయబ��న 

�ర�ప్ల�ఎట�వంట� ల�పమ�ల� మ� దృ�ి్టల� ల�నందున, ఎట�వంట� జ�కయ్మ� అవసరం ల�దు. 

 ఫ�తం�ా అ�ీప్ల� ��ట�్ట ��యబ��న��. 

 

                                                                                      ....................... J 

నూయ్���్ల ,                                                                             (ఆర్. ��నుమ�) 

14.03.2019 

 

గమ�క: �ా� �క ��షల� అనువ��ంచబ��న �ర�ప్, అతడ�/ఆ�� �క్క �ా� �క ��షల� అర�ం 

�ేసు��వ����� మ�త్ర�� ప��మతమ�. ఇ�� ఏ ఇతర ప్ర�జ��ల ��సం ఉప���ంచ�ాదు. 

అనువ��ం�న �ా� �క ��ష �ర�ప్ మ�లమ� ఆంగ్లమ�న గల �ర�ప్ �్ార మ�ణ�క���న��. 
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��రత�ేశప� స��్వనన్త ��య్య�ా� నమ� 

�ి�ల్ అ�ిప్ల�ట్ �య్��స్ ��కష్న్ 

�ి�ల్ అ�ీప్ల� నంబర� 7461/2009 

స��్వప�్ల �ామయయ్ (మృత�డ�), 

�ారసుల� మ��య� ఇతర�ల�, 

                                                                                         - అ�ీప్ల���ర�ల� 

                 మ��య� 

�ల�్ల కల�క్టర�, �త�త్ ర�, 

మ��య� ఇతర�ల�, 

- ప్ర��ాదుల� 

                                                  �ర�ప్: 

ఇం���ా బ�న��జ్. జ�. 

 
1: ��ను, ��రవ�య�ల� �� ద��, �ర�ప్ ప్ర�� ప���త్�ా ఆక�ంప� �ేసుక��, ��ను సంప�ర్ణ 

అం���ారమ���, ఇట�్ట  అ�ీప్ల� ��ట�్ట  ��య త��న��. ��ను, ���� ద��, �ర�ప్ మ���ంప� 

�షయమ�ల� ఏ�ా��్ార యం�� వ�నన్పప్ట���, �����, �� స్వంత���న అట�్ట  �ారణమ�ల� 

�ెపప్దల�్చక���న్ను. 
 

2: అ�ీప్ల���ర��, ��సు ఏమన�ా, 31.12.1940 ల� అసల� ��ట్ �ిట�షనర�, ల�ట� స��్వప�్ల 

�ామయయ్, తం��్ర ల�ట� స��్వప�్ల �� ట్టయయ్, ఆంధ్రప్ర�ేశ్, �త�త్ ర� �ల�్ల  �����నూర� �ామంల� �

స��్వ నం. 234ల� ��ండ� �ా్ల ట్ల  భ���� ‘�ాశ్వతపట�్ట ’ �� ం��య���న్ర�. ధర �ె�్లం�, �� �ాం� 

మఠం, మహంత� నుం�� ఒక �ా్ల ట� 6 ఎక�ాల�, ����కట� 5 ఎక�ాల�. 
 

3: అ�ీప్ల���ర�� ప్ర�ారం, ల�ట� స��్వప�్ల �� ట్టయయ్, �ాశ్వతపట�్ట �ా ఇ�్చన ����దు, అట�్ట  

����దు భ�� ‘ప�ంజ� మన �ా�� అగ��కల �ట్ట  �ేను’ అన�ా వయ్వ�ాయ ��ట్టభ��. అట�్ట  

����దు అమల�ను ప్ర��ాదుల� �����ం��ర�. 
 

4: 1940 సం.నుం��, స��్వప�్ల �ామయయ్/అత� ప���్వక�ల� ��ాటంక �ా్వ��నంల� 

అనుభ�ంచుచూ, అట�్ట  11 ఎక�ాల అన�ా ��ండ� ���ాల� �ాగ��ేసుక�నుచు��న్ర� �ాదన. 
 

5: ఆంధ్రప్ర�ేశ్ (ఆంధ్ర �్ార ంత) ఇ��మ� (రదుద్  మ��య� �����య్���ా మ�ర�ప్) ఏక�్ట  1956, ఇక 

మ�ందు 1956 ఏక�్ట �ా వయ్వహ��ం�, ఇ��మ� భ�మ�ల� రదుద్  మ��య� ���న్ ఇ��మ� 

భ�మ�ల ఆంధ్రప్ర�ేశ్ ల�� (ఆంధ్ర �్ార ంతంల�) ���త��ా���ా మ�ర�్చటక� చట్ట  బ��ధ్కరణ 

�ేయబ��న��. 
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6: ఇ��మ� భ�మ�ల� అన�ా ��కష్న్ 2 (c), 1956 ఏక�్ట ల� ���ం�� �ధం�ా �వ��ంచబ��న��. 
, 

“2 �ర్వచనమ�: ఈ ఏక�్ట ల�, ఒక సంధరభ్ంల� ��ర��ా �ా�ా�స్న��:  
 

 ( c)  ‘ప్రభ�త్వం�ే ఎట�వంట� భ������, ����� ఇ��మ��ా అనుమ�ం�న ఎడల, 

ర��� పర��� గ���త్ం���, అ�ే ఇ��మ� భ��’ (ఎట�వంట� భ���ా� బన�ాన 

పల�్ల ల� క��ిన �్ార ంతం, ����� ఇ��మ� ��నమ��ా �ెయయ్బ��న��, అట�్ట  �్ార ంతప� గత 

�ాలక�డ��ే �ి� రపర�న, గ���త్ంచబ��న, భ���� �ేర�్చక�� మ��్ర సు ఎ��్టట� భ�� 

ఏక�్ట , 1908 (మ��్ర సు ఏక�్ట  1 of 1908) క� �ే��న ఇ��మ� ఇందుక� వ��త్ంచదు.  

 ��కష్ను 2 (d), 1956 ఏక�్ట  �ర్వచనం ప్ర�ారం, ఇ��మ� �ామం అన�ా అట�్ట  ప్రభ�త్వ �

���ార�్డ ల�లల� ఆ�ధం�ా ఉ�ేద్ �ం� వ�ం���. �ర���నూర� ఇ��మ� �ామమ��ా �

ఉ�ేద్ �ం� వ���న్ర�. 
 

7. ఏక�్ట  20, 1975 ��్వ�ా ��కష్న్ 2A, 1956 ఏక�్ట క� �ే�ిన సవరణ, సమక�ర�్చన��, ���ం�� 

�ధం�ా : 

 “[2- A అ�న్ �� రంబ� క� భ�మ�ల�, సమ�జ భ�మ�ల� �తత్మ� ప్రభ���్వ��� 

�ెం�� వ�నన్ ఇ��మ� భ�మ�ల�, ఏక�్ట ల� వ�నన్ �ే��� సంబం��ంచక ఇ��మ� 

భ�మ�లల�� అ�న్ సమ�జ భ�మ�ల�, �� రంబ� క�, గ��్డ  భ�మ�ల�, ప��� �ా� 

భ�మ�ల�, అట� భ�మ�ల�, గనుల�, �ాళ్ల  గనుల�, �ెర�వ�ల�, �ెర�వ�గట�్ట , 

�ట��ార�దల ��ా్మణ�ల�, ��ల��ర�్ల , నదుల�, �ేపల�ెర�వ�ల�, నదుల� ��ట� 

ప్ర�ేశమ�, అ�న్ ప్రభ���్వ��� బదల��ంచబ��న��, ��ాటంకమ��ా, య�ేచ్చ�ా 

ప్రభ���్వ��� �ెందును. 

 ��కష్న్ 2 – A, 1956 ఏక�్ట  ��్వ�ా, అ�న్ అట�భ�మ�ల�, గ��్డభ�మ�ల�, సమ�జ 

భ�మ�ల�, న��ప్ర�ా�ల�, �� రంబ� క���లల�, �ెర�వ�ల�, �ెర�వ�గట�్ట  �.�� 

��ాటంకమ��ా ప్రభ���్వ���. అందు�ేత 1956 ఏక�్ట , ��కష్న్ 3 – A క� ల�బ��, 

ఎట�వంట� వయ్��త్ ��ల� �ా�, ���శనక��ా� �����ై���ా�, ఏ భ���� �ా� �ట�వనర���� 

�ా�, హక�్క ��ర�ాదు. అ� ��ాటంక���, ప్రభ�త్వ �ా్వ��నంల� వ�నన్�. 
 

8: ���త��ా�� పట�్ట : జ��� ఏక�్ట  అమల� జ����న తదుప��, సబ్ ��కష్న్ (4) �బంధనల� ���ంద, 

���ల�ద్ ర�, తనంతట �ా�, ల�క సంస�  వయ్��త్ దరఖ�సుత్  �ిమ్మట సంబం��త అంద����, �యమ 

ప�ధ్�ల� ��ట�సు జ��� �ే�ి, ఇ��మ� భ�మ�లక� పట�్ట  ఇచు్చటక�, �ా���� త��నంత, అవ�ాశం 

ఇ�్చ �ా�� �ాదన ��, సంబం��త ���ార�్డ ల� ప����ం�, ��కష్ను 4 – A, �బంధనల ప్ర�ారం, 

అట�్ట  ���త��ా�� పట�్ట క� అర�్హ ల�ౖన, వయ్క�త్ ల�, సంస�లక�, ���ంచబ��న �ారమ్ ల� ���త� �ా�� పట�్ట  

జ��� �ేయవల�ను. 
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9: 10వ �ే�� ��శంబర� 1956 సం.ల� 1956 చట్టం �ే�ాధయ్�� సమ్మ� ల�ంచనపప్ట���, 14వ 

�ే�� ��శంబర� 1956 సం.ల� అ���ా��క �ాజ పత్రంల� మ���్రంచబ��న��, ��ను��ంట�� 

అమల�ల��� వ�్చన��, ��ను��ంట�� అ�ీప్ల� ��ర�ల� �ా�/మ��య� ఆస��త్ కల ప���్వక�ల� 

�ా� ��త��ా�� పట�్ట  ��రక�, దరఖ�సుత్  �ెయయ్ల�దు.  
 

 ��వలం 1980 సం.ల��ా�, సుమ�ర��ా �ా�, స��్వప�్ల  �ామయయ్, మృత�డ�, 

అట�వంట� ��ండ� �ా్ల ట్ల క�, ���త��ా�� పట�్ట  ��రక� దరఖ�సుత్  �ెయయ్ల�దు. 
 

10: �త�త్ ర�, �ెప�య్ట� కల�క్టర� 29వ �ే�� ����్ట ంబర� 1980 సం.ల� స��్వప�్ల �ామయయ్ 

మృత�డ�క� ఆర� ఎక�ాలక� ���త��ా�� పట�్ట  జ��� �ే�ినట�్ల �ా, అ�ీప్ల� ��ర�ల �ాదన. 
 

11: అ�ీప్ల� ��ర�ల �ాదన ప్ర�ారం, ఇ��మ� �ెప�య్ట� ���ిల�ద్ ర�, ����క ఉతత్ర�్వ ��్వ�ా, 

��లగ్ వ �ే�� ��శంబర�, 1980ల�, స��్వప�్ల  �ామయయ్ మృత�డ�క� ఐదు ఎక�ాలక�, పట�్ట  

ఇవ్వటం జ����ం��. 
 

12: సబ్ ��కష్న్ (3) �� ల�బ��, ఇ��మ� �ెప�య్ట� ���ిల�ద్ ర� ఉతత్ ర�్వ ప్ర�ారం, మ��య� 1956 

ఏక�్ట నంద� ��కష్న్ (3)�� ల�బ��, సబ్ ��కష్న్ (4) �� ల�బ�� ����నూయ్ ��ర�్ట  �ా�� అం�మ �ర�ప్ 

వలన, 3వ �ే�� ����్ట ంబర�, 1984, �త�త్ ర� �ల�్ల  �ాజ పత్రంల� స��్వనం.234, �ర���నూర�, 

��దద్  �ెర�వ� �� రంబ� క� (�ెర�వ�)అ� ప్రచు��ంచుట ��్వ�ా, ప్రకటన ఐన��. 
 

13: ఇట�్ట  ప్రకటనను, అ�ీప్ల���ర�డ�, �ా�� ప���్వక�ల� ల�ట� స��్వప�్ల �ామయయ్ స�ాల� 

�ేయల�దు.  �ా� ��ందర� ఇతర�ల� �����ర�్ట ల� ప్ర�న్ం��ర� �ా�, �����ర�్ట  ���� రదుద్  

�ేయల�దు. 
 

14: ���ం�న ���త��ా�� పట�్ట , జ��� �ే�ిన ప���త్ ప�� సంవతస్రమ�ల� తదుప��, స��్వప�్ల 

�ామయయ్, మృత�డ�, ��ట్.��ం. 2759/1990, అట�్ట  పట�్ట ను అమల� పర�చుటక� ���ి��ర�. 

19.03.1990 సం.ల�, మ�నుయ్ల� ఏకసభయ్ ��య్యమ���త్, అట�్ట  పట�్ట ను, అ� �జం�ా 

స�����నవ� కను�����, అమల� �ేయమ�, ��సు ప��ష్క��ం���ర�. 
 

15: ��ౖన ����్కనన్ �ిం��ల్ జ��జ్  ఉతత్ ర�్వల వలన, �ర�ప� (ర�రల్, మండల ����నూయ్ అ���ా��, 

స��్వప�్ల �ామయయ్, మృత�డ� క� జ��� �ే�ిన పట�్ట  అమల� పరచుటక�, కల�క్టర�ను ��ర�ా, �ా� 

అనుమ� ��ాక��ంచుట జ����న��. 
 

16: తదుప��, స��్వప�్ల �ామయయ్, మృత�డ�, ���త� �ా�� పట�్ట  అమల�క� ఆర్డర� ��ర�త� 

ఆంధ్రప్ర�ేశ్ �����ర�్ట ల� ��ట్ ��ంబర�్ల  29664 & 29665/1995 ��ఖల� �ే�ి��ర�. 
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17: ప్ర��ాదుల�, ఆ ��ట్ �ిట�షన్ ��ంటర్ ల� ���త� �ా�� పట�్ట  �క్క య��రధ్తను 

�బ���ం���ర�, మ��య� ���త� �ా�� పట�్ట  ���స్టర�ల�, ���త��ా�� పట�్ట  గ���ం� 1977 – 1980 

సం. వరక� ఎట�్ట  ఎంట�్రల� ల�వ�, �ాదన �ే�ి��ర�. 
 

18: మ�నుయ్ల� �ింగ�ల� జ��జ్ , �ా�� ఆర్డర� ��్వ�ా 28.11.2001ల�, ��సు ప��ష్క��సూత్ , కల�క్టర�, 

�త�త్ ర� ద�ాయ్ప� జ���ిత్ , ఆర్డర�ల� సూ�ం�న గడ�వ�ల��ా స��యగ� ఆర్డర� జ��� �ేయమ� 

ఉతత్ర�్వల� ఇ��్చర�. 
 

19: తర��ాత, కల�క్టర�, �త�త్ ర� ద�ాయ్ప� �ర్వ��ం� ఆర్డర� ఇ��్చర�త్ , సంబం��త ��గం, ���ం�� 

�ధం�ా ఉనన్��: 

 “��సు ప����ంచబ��న�� �ర�ప� ర�రల్ మండలల��, �ర���నూర� �ామ���� �

�ెం��న, స��్వ నంబర� 234ల� భ���, దరఖ�సుత్  ��ర�డ� హక�్క ��ర�చు��న్డ�. 

�ర���నూర�క� �ెం��న స��్వనం.234 ల�� �తత్ం 113.67 ½ ఎక�ాల భ��, ��దద్  

�ెర�వ� ట�ంక��ా ప్రకట�ంచబ��న��, ఇట�్ట  �ర�ప్ 03.09.1984 ��డ� �ాజ పత్రం ��ం. 9 

ల� ప్రకట�ంచబ��న��. తర��ాత, �ాయ్జయ్మ�ల� �దల�ౖన�, ��ట్ అ�ీప్ల� ��ం. 941 & 

1070/88 నందు, 13.04.1992 ��డ� ��రవ �����ర�్ట , I.D.T. �� ��త�బ�ధ్���న 

�ర్ణయ��న్ �సు��వ�స్ంద�, ఉతత్ ర�్వల� ఇ��్చర�. ఇట�్ట  ఉతత్ ర�్వ దృ�ా్ట �, ఐ.��.ట�. 

�త�త్ ర� ఎల్.ఎ.ఏక�్ట , 1956, ��కష్న్ 2 – A �� అనుగ�ణం�ా, 11-5-1993 ��డ� 

��త�ప�ర్వక ఆర్డర�, ఐ.��.ట�. ��ం. 1/83 నందు ప్రకట�ంచుచూ, �ర���నూర� నంద� 

స��్వ��ం. 234 ల�బ�� వ�నన్ 113.67 ½ ఎక�ాల భ�� ‘ట�ంక� �� రంబ� క�’ �ా 

ప్రకట�ం���ర�. 

 అట� తర��ాత, �ర���నూర�, స��్వనం. 234 క� �ే��య�నన్భ�� ‘ట�ంక� 

�� రంబ� క�’ �ా ప్రకట�ం�న �షయం �ెపప్నవసరం ల�దు, మ��య� ఎల్.ఎ. ఏక�్ట  1956, 

��కష్న్  2 - A ���ం���� �ేర్చబ��న��, అట�వంట� �ామ��క భ�మ�ల� ���త��ా�� పట�్ట ల� 

జ��� �ేయ�టక� అందుబ�ట� ల�వ�. ఇట�్ట  �షయ��న్, �����ర�్ట  ��య్యమ�ర�త్ ల� 

��రవ�య�ల� జ�ి్టస్ �ంగ�ా� ర� మ��య� ��రవ�య జ�ి్టస్ ��ౖ. ��ంకట�చలం, �ా�� 

09.11.1994 ��ట� ��ట్ అ�ీప్ల� 193/90 �ర�ప్ ��్వ�ా ��ాద్ ��ం���ర�. అం�ే�ాక 

1980ల�, ఐ.��.ట�, చంద్ర���� �ార� ఇ�్చ��ర� �ెపప్బడ�త�నన్ అట�్ట  ���త��ా�� పట�్ట ల� 

ఐ.��.ట� అ���ారక వ�ాత్ � లల� కను�ించుట ల�దు మ��య� అట�్ట  �షయ��న్ �����ర�్ట ల� 

��ంటర� ఎ�ిడ�ట్ ��్వ�ా, ఐ.��.ట� �ార� �ాంగ�్మలమ� సమ��ప్ం���ర�. 

 ��ౖ �ె�ిప్న ���న్ దృ�ి్టల� వ�ంచుక��, �� అ��్ార యం ఏమంట�, �ిట�షనర� 

సమ��ప్ం�న పత్రమ�ల�. �ర్వ��త్ంచుటక� �ావ�స్న �ాకష్య్మ�, ఆ��రమ� అ���ా��క 
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���ార�్డ లల� ల��� ల�దు, �ర�ప� ర�రల్ మండలంల��, �ర���నూర� �ామ���� �

�ెం��న స��్వ నం.234 ల�� భ�� లభయ్తల� ల�దు. అందు�ేత, క�ప్త ���ార�్డ ల�� ౖ

ఇవ్వబ��నట�్ల  �ెపప్బడ�త�నన్ ���త��ా�� పట�్ట ను ఆచరణల� ��ట�్ట ట అ�� ప్ర��న్ 

తల�తత్దు. ��రవ �����ర�్ట  ��ట్. ��ం. 29664 & 29665/95 లల� 28.11.2001 ల� 

ఇ�్చన ఒ�� ఆ�ే�ా��� ఖ�్చత���న, ఆచరణ��, ఇట�్ట  ఉతత్ ర�్వ జ��� �ేయబ��న��. 
 

20: ఇట�్ట  కల�క్టర� ఉతత్ ర�్వలను స�ాల� �ేసూత్ , స��్వప�్ల  �ామయయ్, మృత�డ�, ప్ర�న్ం�న ��ట్ 

��ం.5807/2003, 23.04.2003 ��ట� ఆర్డర�ల�, ��రవ�య �ిం��ల్ బ�ం�, �����ర�్ట , 

�ర�ా్కరప�ర్వకం�ా ��ట�్ట��య బ��న��. ఇట�్ట  ఆర్డర� ��ౖ, ల�ట� స��్వప�్ల  �ామయయ్ ���ిన 

అ�ీప్ల� క���, ���జను బ�ం�, 22.02.2006 �ర�ప్ల� ��ట�్ట  ��యబ��న��. 
 

21: �ిం��ల్ బ�ం� ��ట�్ట  ��సూత్ , ��ట�్ల  ఇ�్చన ఆర్డర�ను, సమ��ధ్సూత్  22.02.2006 ల� ���జన్ 

బ�ం� ఇ�్చన �ర�ప్ల� ఎట�్ట  ల�పమ�ల� �ా� అట�్ట  అ�ీప్లల� కల�గ �ేసు��ట���� �ా� ల�దు. 
 

22: పట�్ట క� సంబం��ం�, సంబం��త ��జస్టర�ల� ఎట�్ట  న�దుల� ల�� �ారణం�ా, 

ఇవ్వబ��న���ా �ెపప్బడ�త�నన్ ���త��ా�� పట�్ట ను, ��� �జ���� ప్ర�న్ం�న కల�క్టర� 

ఆర్డర� ��ౖ ���ిన ��ట్ �ిట�షన్ ను �� దృ�ి్టల�, �ిం��ల్ జ��జ్  సక�మ���న ���ల�, �ాయ్జ�య్��� 

�రస్క��ం�నట�్ల . 

 1940 సం.ల� మఠం, మహం�ే �ాశ్వత పట�్ట ను ఇవ్వటం ����దు జ��� �ేయ�ట 

��ా��సప్ద���న�. ��రవ�య �� �� ద��మణ� గమ�ం�నట�్ల �ా��, ఇవ్వబ��నట�్ల  

�ెపప్బడ�త�నన్ చట్ట  �ర��ద్���న ���త� �ా�� పట�్ట ల�, �ాట�� జ��� �ే�ిన ఇ��మ� 

�ెప�య్ట� ���ిల�ద్ ర���ౖ �వ్ర���న ఆ��పణల� వ�నన్�. 
 

 ��ౖ ��చు్చ, జ��� �ేయబ��న� �ెపప్బడ�చునన్ ఈ పట�్ట ల�, 1956 ఏక�్ట , ��కష్న్ 7 ���ంద 

�ేర్చబ��న ఆంధ్రప్ర�ేశ్ (ఆంధ్ర�్ార ంత) (ఇ��మ� ఎబ� �షన్ & కన్వరష్న్, ���త��ా�� ల���) 

ర�ల� 57 ప్ర�ారం ఇవ్వవల�ిన ద�ాయ్ప�క�త్ , ��ట�సు ���ం�న �ారంల� ఇవ్వటం 

జర�గల�దు. అం�ే�ాక, �తత్ం స��్వ నం. 234 ‘ట�ంక� �� రంబ� క�’ �ా ప్రకట�ంచబ��, 

��కష్న్ 2 – A ల� �ేర్చబ��న��. అందు�ే అ�� ప�ా��నమ� �ేయ�టక� �ల��ా���. 
 

23: ప���ాలన సంబం��ంత �ర్ణయమ�ల�, ��య్యపర���న �ాజయ్ంగమ�ల� ఆ��్టకల్ 

226 ల�బ��, ప�న��్వకష్ణక� ల�బ�� �ర��ధ్���న, ��య్య వయ్�కర���న, �ర్ణయమ� 

�సు��నుటక� �ావ�స్న అ���ారమ�, ప�ధ్� �ాట�ంచుటల� అవకతవకల� వంట� �ారణమ�ల� 

సందరభ్మ�ల� మ�త్ర�� వ�ండ�ను. ఇట�్ట  ఆ��రమ�ల� ���ంద మ�త్ర��, ��య్యపర���న, 
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ప�న��్వకష్ణమ� అ�� అ�ా��రణ అ���ారమ� ఉప���ంచల�ను, తపప్, ప���ాలన సంబం��త 

�ర్ణయ�ల �షయంల� జ�కయ్ం తగదు. 
 

24: ఇట�్ట  ��సుల� �సుక�నన్ �ర్ణయం, ��ర�్ట  ఆర్డర� దృ�ా్ట �, ���న్ ఆ��రమ�లను బట�్ట  

�సు��నన్�. అ�� �ర��ధ్���నద�, ����� �����ర�్ట క� ల�ంచు అ�ా��రణ అ���ార���న ��య్య 

ప�న��్వకష్ణ ��్వ�ా జ�కయ్ం అవసరమ� �ాదు. ఒక �ర�ప్ అంత ��ర�ణ���న�ై�ే, అ�� 

అ���కమ��� బలమ� ల���ే, అ�� అ�న్ త�ా్కలక� అ�� వయ్���కత�� వ�నన్�ే. ఏ ఒక్క వయ్��త్ 

��య్య���న ���ల� వయ్వహ��ంచునప�డ�, �ర్ణయ��న్ ���ార�్డ ల�� ఆ���ాల� అనుస��ం�, 

�సుక�� ఉండవచు్చ. ఈ ��సుల�� �ర�ప్ అ���క���న�� �ాదు. 
 

25: ���న్ సంద�ాభ్లల�, ఒక �ర�ప్ను, చట్ట  �ర�దధ్మ� ఆ��రం��, ఆ��్టకల్ 226క� ల�బ�� 

రదుద్ �ా� ��ట�్ట  ��య�ట�ా� �ేయవచు్చ. ఇ�� �ర�ప్ల� క�ప్ంచుచునన్ చట్టపర���న త�ిప్దం 

వ�నన్ప�ప్డ�, �ర�ప్ �క్క మ�ల�ల���� చూ�ినప�డ� మ��య�/ల�క ��ర� మ�టల�్ల  ఐ�,ే 

క�ప్ంచుచునన్ త�ిప్దం, ��� వల్ల  �ా�, ల�క�ంట�, �ర�ప్ ��ర��ా వ�ం�ే��. 
 

26: ఆ��్టకల్ 226క� ల�బ�� ��య్యపర���న ప�న��్వకష్ణ �ర�ప్��ౖ, వయ్���కం�ా �ాదు, �ా� �ర�ప్ 

తయ�ర��ే�� ప�ద్� ��ౖన మ�త్ర��. సప్ష్ట���న, చట్ట  �ర��ధ్త, మ��య�, ల�క �ర�ప్ మ�ఖం �� ే

�ేట �ెల్లమ�త�నన్ �ోషమ�, ఏ�� �ర�ప్ మ�లంల��� ��ళ�త�ం�ో , అ�� �ర�ప్ను ��ల�వ��ం�ే 

ప�ధ్��� బల��నం �ేయ�ను. ఈ ప్రసుత్ త ��సుల�, అట�వంట� �ర���న చట్ట  �ర��ధ్త ల�క 

త�ిప్దం �ా� ల���ల�వ�, ఆ��్టకల్ 226 క� ల�బ�� �ే�ిన అ���ార ప్ర�గం, ప్ర�న్ం�న �ర�ప్��ౖ 

వ�్చన అ�ీప్ల� ��ౖన �ా�, ల�క �వ్ర ��ాదభ��త���న, �ాసత్వ ప్రశన్ల��ౖ �ా� ఇవ్వబ��న 

�ర�ప్�ాదు.  
 

27: కల�క్టర� వ�తత్ ర�్వల� �ా��య్��రమ��� వ�నన్�, కనుక �ాట�ల� జ�కయ్మ� తగదు. �����ర�్ట  

��ల� సవయ్ం�ా, జ�కయ్ం �ేసు��నల�దు. ��య్య స�కష్ అనబ�ే అ�ా��రణ అ���ార 

���గంల�, ���ార�్డ ల�� �ా��య్లను ప�నఃప���లనల� �ా�, అ�ీప్ల���ర�ల� �ా�, �ా�� 

ప���్వక�లక� �ా�, ఆశక�త్ లక��ా�, మఠం, మహం� �ార� �ాశ్వత పట�్ట ను ఇ�్చన, ��ాద 

ప���త ప్రశన్ను గ���ం� ��య్య�ర్ణయం �ేయ�టక� �ా�, ల�క అట�్ట  ����దు మహంత� జ��� 

�ే�ినట�్ల  �ా�, ల�క ���త��ా�� పట�్ట ల� �జ���న�ా �ా�� అనున� �ా� అంశమ�ల� �����ర�్ట క� 

సంబం��ంచవ�. ఒక��ళ, ��ా��సప్ద భ�� �ాసత్వం�ా అ�� �ట� వనర� ఎం��న �ట� 

వనర��క్క అడ�గ� ��గమ� అ� �ర్ణయ ప్రకటన �����ర�్ట ���ాదు. తరచు�ా, �ట� వనర�ల 

ఎం���� �న భ���గంల� వయ్వ�ాయం �ాగ� జర�గ�ను. అంత మ���్ర న ఆ భ�� �క్క �ట� 

వనర� అ�� స్వ��వం మ����� దు. 
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28. �తత్ం స��్వ భ����ా�న్ �ట� వనర��ా వ��గ్క��ం�న ప్రకటన, ఆ��రం�ా �����ర�్ట  సవయ్ం�ా 

�ర�ప్ ఇసూత్ , మ��య�, 1956 ఏక�్ట , ��కష్న్ 2 – A �� ల�బ��, ��ాసప్ద భ�మ�ల�, ప్ర� 

బంధమ�ల� ల����ౖ ప్రభ���్వ��� హక�్క భ�కత్మ�ల� అ� �ెపప్బ��న��. అందు�ేత, అట�్ట  �ా్ల ట్ల క� 

���త� �ా�� పట�్ట  జ��� �ేయ�టక�, ప్ర��ాదులను వ�త్�� �ేయ�ట క�దరదు. 
 

 

29: ఆలసయ్మ� ల�పమ�ల�, అనుమ�, మ��య�, ల�క బల���న హక�్క�� �ానట�వంట� 

అ�ీప్ల� ��ర�ల�, అట�వంట� హక�్క వ�నన్ట్ట��ే, 1956 ఏక�్ట  అమల� జ����న స�����న 

�ాలంల�పల, �ానట�్ట  �ారణ�ల వల్ల , ఆ��్టకల్ 226 �� ల�బ��, ఈ ��సుల�, ఎట�వంట� 

ఉపశమనమ� క��� �రస్క��ంచ బడవ�స్న�ే. 
 

30: ప�నర���త్ ఐనపప్ట���, అ�ీప్ల���ర�ల�, మ��య�/ల�క �ా�� ప���్వక�ల�, �� మర�ల� 

మ��య� అ� ��మ్మదసుత్ ల� అ�, ����� �ెపప్వ�స్ వసుత్ నన్��. 

 చట్టం, ఏక�్ట  అమల�ల� వ�్చన ��ను��ంట�� దరఖ�సుత్  �ెయయ్వ�స్ వ�ండ�ా, 

పట�్ట ��ర�ను, 1956 ఏక�్ట  అమల�క� ��ండ� ద�ాబ�ద్ ల� తర��ాత దరఖ�సుత్  �ే�ి��ర�. 
 

31: �� రంబ� క� (ట�ంక�) �ా్వ��నం �ేయ�ాదునన�� �శ్చత���నద�, �����ర�్ట  �ిం��ల్ బ�ం�, 

మ��య� ��్వసభయ్ బ�ం� స���ా�� �ర్ణ�ం�న��. ట�ంక�లక� �ా�, �ట� వనర�ల�, ఉప�గంల� 

ల�� ఎం���� �న �ట� వనర�ల� �ా�, ఎట�వంట� పట�్ట ల� జ��� �ేయ�ాదు. �తత్ం 

స��్వనంబర� 234ల�� �ర���నూర� భ��� ‘��దద్�ెర�వ� �� రంబ� క�’ (ట�ంక�) �ా ప్రకట�ం�న 

03.09.1984 ��ట� �ాజపత్రం ప్రకటనను, అ�ీప్ల���ర�ల� �ా�, మ��య�/ల�క ఆశ��త్గల 

ప���్వక�ల� �ా�, స�ాల� �ేయల�దు. 
 

32: �ట� వనర�లను ప�నర��ధ్��ం��ల�, �ాట�� అల��� వ�ం��లనన్ ఆవశయ్కతను, ఈ 

��య్య�ా� నమ� పల�మ�ర�్ల  ����్క �ెపప్టం జ����ం��, మ��య� ఎవ�� ఆ��నమ� �ేయ�ాన�, 

�ట� వనర�ల�క� �ెం��న భ�మ�ల� ఎవ���� ఇవ్వ�ాద�, అ�� ఎం�� �� �న�ౖె�� స��, అ� 

�ెపప్టం జ����ం��. ఈ ���ం�� ��ర�్ట  దృ�ి్టల� ఇ�్చన ఈ ��ర�్ట  జ��జ్��ంట�్ల ను 

అన్వ�ంచు��నవల�ను. 

 1: సు�ీత మ��య� త�ళ��డ� �ాష్ట �మ� (2006) 6 ఎస్.�.ి�,ి 543 ల� 

ప్రకట�తమ�. 

 2: ఎమ్.�ి.��హ�� (బధ్ కల్ మ��య� సూరజ్ క�ండ్ సరసుస్ల �షయమ�) ��ంద్ర 

ప్రభ�త్వమ�. (1997) 3 ఎస్.�ి.�.ి ���. 715 ల� ప్రకట�తమ�. 

 3: ఇంటల�క�్ట వల్స్ �� రం v. ఆంధ్రప్ర�ేశ్ ప్రభ�త్వమ�. (2006) 3 ఎస్.�ి.�ి. 549ల� 

ప్రకట�తమ�. 
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33: �ిం��ల్ బ�ంచ్ మ��య� ���జన్ బ�ం� ఇదద్ర� �ా��, ��య్య ప���త���న మ��య� 

ఏ��భ�ం�న, �ర�ప్ల�, ఎట�వంట� జ�కయ్మ�, ఈ ��ర�్ట  �ేయనవసరం ల�దు. ఈ ��ౖన చ��్చం�న 

��య్య పర���న అంశమ�ల �ారణం�ా, ఈ అ�ీప్ల� ��ట�్ట��య�టల�, �� ��రవ�య�ల�ౖన 

�� ద���� ఏ��భ�సుత్ ��న్ను. 

                                                                                           

                                                                                            .................J 

ఇం���ా బ�న��జ్. జ�. 

నూయ్���్ల , 

మ���్చ 26, 2019. 

 

గమ�క: �ా� �క ��షల� అనువ��ంచబ��న �ర�ప్, అతడ�/ఆ�� �క్క �ా� �క ��షల� అర�ం 

�ేసు��వ����� మ�త్ర�� ప��మతమ�. ఇ�� ఏ ఇతర ప్ర�జ��ల ��సం ఉప���ంచ�ాదు. 

అనువ��ం�న �ా� �క ��ష �ర�ప్ మ�లమ� ఆంగ్లమ�న గల �ర�ప్ �్ార మ�ణ�క���న��. 

 

 

                                 

  

  

 

 


